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- La bed riftshelse-

tjenesten vaksjnere
NÆRING: NHO oppfo~drer helsemy~
pighetene å brue bedrhelsetjenes-
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tene i hele ladet,i vainerigsrogret niotsveinuena, Inuensa

A (i-nNI). Dette er et ønske NHO har
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ytet fø, og føler det er betielig å ta

opp i den situjonen som nå har op~
stått
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- Yì ber helsemyndighetene gi kom-

munene beskjed å ta kontã med be-

ti.
'"

drfthelsetjenestene rudt omkg i

1

ladèt for åfà ti et sànbeid, sier av-

deligsdiekt Liv Ragñd Teig i

NHO.

reig mener at ved å brue BHf
ungå samet at folk stier seg i
same kø for å la seg vakinere, når de

enkere vi kue gjøre det på jobb. ~.
Hun viser ti at er- effekt vakinerig
via BHf vi avlaste de offentlge i det

~ ~

ÅPNING: BergensordfØrer Gunnar Bakke åpnet det nye offhorevindsenteret i Bergen forrige uke. Fra venstre programkqordinator Hans Otto Haalanil fra Norges Forsknings-

råd, Bergensoidfører Gunnar Bakke, og Norcowe sin'senterlede; Eivind DahL. (Foto:CMR) _: ~'-, ~. - ~, ~ ,

Bergen blir base for offhôré vindsenter
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som bli en betydelig oppgave. . /'
- Hvis helsemyndighetène har et ønske om at flest mulg ska ta vainen, så
må det være en logisti som gjør dette
erlest mulg, sier Teig.

Teig mener det er samsøkonomisk og bedriftøkonòmik fornuftg å
la folk vakinere på jobb, i stedet for å
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Intte oppsøke vakinestajon i kom-

muneregi. Samfuet kommer til å ha
store nok utfordrger som følge av sv-
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Bergen blir sentral i utvkling av nye lØs-

og energisteren Terje Ris-Johiansen som i

let er å koble norsk kompetase og erfg /

ninger for offshore vindkraft.
Forrge uke ble NORCOWE, Norwegian
ReseaIch Centre for Offhore Wind Techo-

februar i år tidelte forskerneiBergen

inen offhore teknologi samen med dansk

vertkapsrollen for et internasjonalt vielt

Forskngsparere i prosjektet er Chrstian

I

logy, åpnet av byens ordfører.

senter på offhore vidkft Samen med to

Michelsen Research AS (vertkapsintitutt),

L

- Det er med stolthet jeg ka åpne
senteret,
sa Gunar Bake, ordføreren i Bergen, ti de

sentre i Trondheim, Nowitech og Cedren, bli ' Unifob AS, Universitetet i Bergen, UniversiteNorcowe hovedbrier i årbeidet med å gjøre tet i Agder, Universitetet i Stavanger og Aavidkft ti èn~tøITë del av
energiforsgen borg Universitet. Irdustrparere er Statkaft
ti Norge. Norcowe, med et budsjett på 240 Vestavid Offhore, Agder Energi, Statoilymioner .aorske kro,ner fordelt på åtte år7ska dro, Lyse, Aker lV, National Oilwell Norsike samarbeid mellom industr og store na- way, Origo Engieerig og Norwd AS.
sjonale otinternasjon~e forsiwgsmijø. Må-
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60-tas forskerne og industrparere fr in
r

og utland, som var samet for å åpne nyskapnigen. Tùstede i. Bergen var også representater for Olje- og energidepanément samt

Norges Forskngsråd. Det var nerrg olje-
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ved Chrstian Michelsen Rcšearch ~ i spiss,

vidkompetae.

neinfluensaen som det er.

- Det vigste er helsa ti folk og
den vi være bes~. mulg ivaretatt ved å ~

la bedrfthelsetjenestene hjelpe kommunene i vakinerig, avslutter Teig.
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TOSHIBA
~

VARMEPUMPER
'?

Vinteren er på vei
Vi har varmepumpen som passer
,.

best hos deg

, '

. Luft- vann varmepumper fra kr. 59 000 inkL. montasje og mva.
. Luft-luft varmepumper fra kr. 16990,- inkL. montasje og mva.
. SMS styring av varmepumpe til kr. 3 050,-

. Gratis befaring
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Ny Premium modell

Vi h~r luft- v~nn varmepumpen som er"utviklet
i Norge i samabeid med Toshiba Japan.

Varmepumpen for alle med vannbåehvarme. '--
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LUFT-VANN VARMEPUMPE

. Jevn stabil innetemperatur, avansert luftrensing og lavt lydnivå

. Gir deg minimalt energiforbruk gjennom hele året
. COP inntil 6,52, minimumseffeki: 300 Watt
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Sats på kvalitet fra din lokale prof~sjonelle forhandler i'

Gti ~ V~r~t
_.. _." - -

Hardangerveien 20, 5224 Nesttun, Tlf: 55 20 02 01 - www.godtogvarrrt.as .
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